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 طريق هبرية ٥

 
ْ  إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، من هيده اهللاُ فال مضل له، ومن يـضلل  َ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ
ُفال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبـده ورسـوله،  َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ً َ َُ َ ُ َّ ْ ََ َ ََ ِ َ ِ ْ ِ َ

ِلهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميدال َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َ، وبارك عىل َِّ َ ْ ِ َ َ
ٍحممد وعىل آل حممد ٍَّ ََّ ُ َ َ ُِ َ ٌ كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد،َ ٌ َِّ َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َ َِ ْ ََ ْ َ. 
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ُفإن أصدق احلديث كتاب  ؛ما بعدأ ِ ِ وأحـسن اهلـدياهللاِ،َ ٍ هـدي حممـد َ ّ َّورش ، خُ

َاألمور حمدثاهتا ُ ٌ وكل حمدثة بدعة،ِ ٍ ٌ وكل بدعة ضاللة،َّ ٍ ِ وكل ضاللة يف النار،َّ ّ ٍ : أمـا بعـد، َّ
ًالعلامء هم ورثة األنبياء، وإن  األنبياء مل  يورثوا درمها وال دينارا، وإنفإن  ً ام  ورثوا العلم ُ

النافع، فمن طلب العلم فقد أخذ باحلظ الـوافر، وإن مـن أفـضل الطاعـات وأعظـم 
القربات تالوة القرآن الكريم عىل أهل الرواية والدرايـة، وبخاصـة أصـحاب الـسند 

 )اإلسناد العايل سنة عمن سـلف ( :قـال  حيث حنبل بن أمحد اإلمام اهللا ورحمالعايل 
يف مة صالح أمحد بن حممد إدريس األركاين املكي قصب الـسبق وقد حاز شيخنا العال

، فبينه وبني  حفص عن عاصم من هبرية التامرمتواتر القراءات وشواذها، ومنها رواية
 ً.   من هذه الطريق اثنان وعرشون رجال خ رسول اهللا

وقد قام ولدنا البار وتلميذنا النجيب توفيق ضمرة بجمـع وجـوه هبـرية الـتامر التـي 
وجلهـا مـن أصـول  خالف فيها طريق الشاطبية عن حفص من بطون أمـات الكتـب

فقد ذكرها مجع من األئمة  ، وال يضري انفراد هبرية يف بعض الوجوه عن العرشة،النرش
 فمن أقسام القراءة الـصحيحة قـسم اسـتفاض نقلـه وتلقـاه األئمـة القراء يف كتبهم،

ب املعتربة فهذا صـحيح مقطـوع بـه أنـه بالقبول كام انفرد به بعض الرواة وبعض الكت
وقد أحرض هذه الرسالة الطيبة املوسومة بــ من األحرف السبعة،  خمنزل عىل النبي 

َّفقرأها عيل) ارـن طريق هبرية التمـار عـكشف األست( َ ُفعدلت فيها بعض ثم قرأهتا  ،َ َ َّ َ َ 
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 .األمور حتى صارت هبذه احللة
ذا السند العايل هو أخونا وصاحبنا توفيق ضمرة وقد رأيت أن أوىل وأحق من أجيزه هب

 .وهو أول من أجزته هبذه الرواية العالية الغالية، ملا بلغه من اتقان وجهود مباركة
وهذا العمل يضاف إىل أعامله اجلليلة ومن أعظمها إخراج مصاحف القراءات العـرش 

يف مقدمة ني سنة كل قراءة يف مصحف مستقل، وهذا املرشوع كنت متنيته قبل نحو ثالث
 طالبنا النجيب ذلك منـي َعِمَوقد س )الروض الباسم يف رواية شعبة عن عاصم(كتايب 

 َّ عـيلَعَّمَأثناء قراءته عيل يف املعهد الرشعي، ويف املـسجد بعـد صـالة الفجـر فقـد سـ
 وقرأ عيل كتايب القول املفيد يف وجوب التجويد، وقـد حقـق ،ملنتصف سورة األعراف

  .ل سنواتهذه األمنية قب
  إال مـن أجيـز بروايـة حفـص مـن الـشاطبيةال جييز هبذه الرواية الغاليةوإين أوصيه أ

ًوكان من أهلها اتقانا وحفظا وخـشية وسـمتا وعقيـدة صـحيحة، ومنهجـا ، والطيبة ً ًً ً
ًمستقيام، لتبقى القراءات وأسانيدها يف صيانة عن العبث واالجتار هبا، بعـد أن أصـبح 

 العالية موضة هذا العرص، حتى غدت تباع بأسعار عالية ويتاجر هبـا االجتار باألسانيد
ًوهذا خالف سنة املقرئني سلفا وخلفا ً. 

 العاليـة  شيخنا العالمـة صـالح األركـاين بأسـانيدهأجزت من ومن فضل اهللا عيل أين
ًأحدا  مل أجد  عند األركاينالتياإلجازات : ( قال شيخنا محاد األنصاري لولده الغالية،

: ، وقال شيخنا أيمن سعيد املقرئ)٦٠٦/ ٢(انظر املجموع ) عنده مثلها هذا العرص يف
 حمسويب يف رسـالة  آلكام نقله عنه أخونا املقرئ خالد) إن األركاين من كبار املسندين(

 . رمحة واسعةيل، فرحم اهللا شيخنا األركاين
ًوصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وأصحابه وسلم تسليام كثريا  ً 

 

هـ١١/١٤٣٤/ ٢١عامن البلقاء 



 

 
ُاحلمد       ْ َ   ،رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني هللا ْ
وأعـىل مـا :  حيث قال ابن اجلزري يف النرشما كتبهقد قرأ عيل صديق يل ف ؛ما بعدأ
تالوة القرآن عىل رشط الصحيح عند أئمة هذا الـشأن أن بينـي وبـني لنا باتصال  وقع

، ً رواية حفص من طريق هبـرية متـصال يفًالنبي صىل اهللا عليه وسلم ثالثة عرش رجال
وهذه أسانيد ال يوجد اليوم أعىل منها ولقد وقـع لنـا يف بعـضها املـساواة واملـصافحة 

بحث خمترص  كتابة، وطلب مني يوخهلإلمام أيب القاسم الشاطبي رمحه اهللا ولبعض ش
َّ عبيد بن الصباح من طريق الشاطبية ،ه هبرية التامر فييف ما خالف حفـص بـن روايـة لَّ

 الكلامت التي فيها اخلالف، حيتوي عىل ،َّقراءة عاصم بن أيب النجود الكويفمن سليامن 
 .ويكون الباقي قد وافق فيه طريق الشاطبية عن حفص

تـي كلامت الالالكتب التي ذكرت طريق هبرية عن حفص ومجعت فيه فرجعت إىل      
ٍمتقنا لروايـة حفـص  أن يكونَةءراقواألصل فيمن يقرأ هذه ال  فيها الشاطبية،لفاخ ً ِ 
 التي يمكن الرجوع إليها راجع املهذهذكرت يف احلاشية ، وقد بالشاطبية والطيبة اًجماز

ة بعض طرق حفص من الطيبـة، أو أحـد ، كام ذكرت إذا وافق هبريملزيد من التوضيح
ٍالرواة أو القراء من العرشة مكتفيا بواحد  مواضـع العـرشة يفالقـراء وخالف هبـرية  ،ً

  .نبهت عليهاقليلة 
                                          

 .بترصف١٥٩ ص ١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج )١(
ألشهر واختار مـا ط مؤلفها اا يف القراءات واشرتةالكتب املؤلف: ٢٧منجد املقرئني ص  قال ابن اجلزري )٢(

 فتلقى الناس كتابه بالقبول وأمجعوا عليه من غري معـارض كالغايـة البـن مهـران والغايـة ،قطع به عنده
 إشكال يف أن ما ال واحلرز للشاطبي، ف واإلرشاد للقالنيس والتيسري للداينللهمذاين والسبعة البن جماهد

 .حلفاظ من الثقات واألئمة النقادًتضمنته من قراءات مقطوع به إال أحرفا يسرية يعرفها ا
 للهذيل أو املبهج لسبط اخلياط أو روضة املـالكي   أما من قرأ بالكامل:٣٩ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 

ًونحو ذلك عىل ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة أو العرشة فال نعلم أحدا أنكـر ذلـك وال زعـم أنـه 
= 
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 طريق هبرية ٨

وقد قرأت هذه الرسالة عىل شيخنا الدكتور املقرئ أيب أنـس حممـد بـن موسـى آل 
 .ور فيهانرص ثم تفضل بمراجعتها والتقديم هلا وأجازين بسنده املذك

 .حثبىل كل من ساهم يف إخراج هذا الهذا وأتوجه بالشكر إ 
ًهذا جهدي فام كان صوابا فمن اهللا، وما كان خطـأ فمنـي ومـن الـشيطان، وقـد   

َأصاب املزين حني قال َلو عورض كتاب سبعني مرة لوجد فيه خطأ، أبى اهللاُ أن يكون : (ُّ َ ٌ ِ َ ًِ ُ ٌَ َ َ ُ
ِكتابا صحيحا غري كتابه َ ً ً .( 

َام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا البك َ َ ٍ ٍ ً خطأ أو عبارة من األفضل تعـديلها حثِّ
ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــوان اآل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــىل العن  :يتأو ع

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
   أسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمنياهللاَ

 

                                          
ثبتـون ي علامء األمة وقـضاة املـسلمني يكتبـون خطـوطهم ولخمالف ليشء من األحرف السبعة بل ما زا

 .هتم يف إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءاتاشهاد
الـسبعة والعـرشة والثالثـة عـرشة إن القراءات املشهورة اليوم عن : ٣٨ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج و

لـه اطـالع عـىل ذلـك   فـإن مـنل من كثر ونزر من بحـرل قَوُار األَصَْع يف األاً كان مشهوربالنسبة إىل ما
ًا ال ممـ اليقني أن القراء الذين أخذوا عن أولئك األئمة املتقدمني من الـسبعة وغـريهم كـانوا أيعرف علم

نا عن بعض من ال علـم  بلغِاملو .ً أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جراحتىص، وطوائف ال تستقىص، والذين
بعة بـل غلـب عـىل كثـري مـن اجلهـال أن القـراآت ت الصحيحة هي التي عـن هـؤالء الـسءاله أن القرا

الصحيحة هي التي يف الشاطبية والتيسريحتى أن بعضهم يطلق عىل ما مل يكن يف هذين الكتابني أنـه شـاذ 
وطريـق (، وربام كان كثري مما مل يكن يف الشاطبية والتيسري وعن غري هؤالء السبعة أصح من كثري مما فـيهام

 )هبرية من هذا القبيل
أكثـر مـن  الـسبع ءاتقـراال جـامع البيـان يف ذكريف كتابه احلافظ أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ذكر أن ثم

عامئـة وتـسعة  وأرباًمخسني قراءة عن األئمة وألفـكتابه الكامل  مجع يف اهلذيل، وأن مخسامئة رواية وطريق
 .اًومخسني رواية وطريق
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حممد بن موسى آل املقرئ  عىل شيخنا الدكتور  بطريق هبرية التامر اخلالفكلامتقرأت     
 عـن الـرشيف ، صالح أمحد بن حممد إدريس األركـاينه العالمةشيخ، فأجازين عن  نرص

 عن حسني بن عبد الكريم احلمزاوي الدمشقي، عن املعمر عبد اهللا بن درويش السكري، 
عـن  ،  عن مصطفى بن حممد بن رمحـة اهللا الرمحتـي، ديف الكزبري احلعبدالرمحن بن حممد

 الدين  بدر، عن الغزي الدين حممد بن بدر الدين نجمعبد الغني بن إسامعيل النابليس، عن
عن اإلمام أيب  عن قريش البصري العثامين، ، العامري الدمشقيالغزيحممد بن ريض الدين 

 مزيد بن أميلة بن مجعة  بن حفص عمر بن احلسنأيب عناخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  
أمحـد بـن هبـة اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن  عـساكر   الفـضل أيبعن ،املراغي الدمشقي

 القاسم زاهر بن طاهر بن  أيبعن احلسن املؤيد بن حممد بن عيل الطويس، أيب،عنالدمشقي
 بـن أمحـد بـن منـصور  سعيد أمحد بن إبراهيم بن موسى أيبعنحممد بن حممد الشحامي،

 مؤلـف كتـاب الغايـة يف  األصـبهاين أيب بكر أمحد بن احلسني بن مهـرانالنيسابوري، عن
، عن أيب بكر حممد بن احلسن النقاش، عـن أيب عـيل حـسنون بـن اهليـثم القراءات العرش

عن أيب عمر حفص بـن ، ار األبرش البغداديـهبرية بن حممد التم عن أيب عمر الدويري،
عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن  الكويف،  عاصم بن أيب النجود أيب بكرعنألسدي،  اسليامن

بن عفان وعيل بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بـن ثابـت عن عثامن،حبيب السلمي
عن رب العاملنيعن جربيلعن النبي 

 .وهذا السند من أعىل أسانيد الدنيا: قال الشيخ صالح األركاين
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 .) ه٣٢٤ت(أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي  : كتاب السبعة .١
أليب بكر أمحد بن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم النيـسابوري  : كتاب الغاية .٢

 .) ه٣٨١ت(
ري أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصـبهاين ثـم النيـسابو : بسوطكتاب امل .٣

 .) ه٣٨١ت(
 ). ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين: يف القراءات السبعانيمع الباج .٤
 أليب القاسم يوسف بن عيل بن :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٥

 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

ــراءات العــرش.٦ ار البغــدادي  أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســو:املــستنري يف الق
 .) ه٤٩٦:ت(

ار القالنـيس َدْنـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:العرشالقراءات  يف الكفاية الكربى.٧
 . ) ه٥٢١: ت(الواسطي 

 البغـدادي  أليب حممد عبـد اهللا بـن عـيل سـبط اخليـاط:الكفاية يف القراءات الست.٨
 .) ه٥٤١:ت(
 .) ه٨٣٣:ت( حممد بن اجلزريحممد بن حممد بن  : النرش يف القراءات العرش. ٩
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ُهو عاصم بن أيب النجود َّأبو بكر األسـدي مـوالهم الكـويف احلنـاط ، . شـيخ

 . اإلقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة
وهو اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعـد أيب عبـد الـرمحن الـسلمي يف 

 اًع بني الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويـد، وكـان أحـسن النـاس صـوتمج. موضعه
ما رأيت «: ال أحيص ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: قال أبو بكر بن عياش. بالقرآن 
حدثنا حسن بـن صـالح، : وقال حييى بن آدم. » أقرأ للقرآن من عاصم بن أيب النجوداًأحد
، وقـال ابـن »ن عاصم إذا تكلم كاد يدخلـه خـيالء قط كان أفصح ماًما رأيت أحد«: قال

 . اًمرضت سنـتني فلام قمت قرأت القرآن فام أخطأت حرف: قال يل عاصم: عياش
 . كان عاصم يبدأ بأهل السوق يف القراءة  :وقال ابن عياش

 عن زر بن حبيش وأيب عبدالرمحن السلمي وأيب عمر اً  أخذ القراءة عرض:شيوخه 
واحلارث بـن حـسان البكـري ،  أيب رمثة رفاعة بن يثريب التميميروى عن .الشيباين 

 .وكانت هلام صحبة
 إال أبو عبد الرمحن السلمي وكنـت اً حرفٌما أقرأين أحد(: قال يل عاصم: عبةقال ش

 .) لقد استوثقت:أرجع من عنده فأعرض عىل زر، فقال شعبة

                                          
جود اسم أبيه ال يعـرف لـه اسـم غـري يقال أبو النَّ ،نون وقد غلط من ضم ال-بفتح النون وضم اجليم  )١(

 . اسم أمهة عبد اهللا وهبدله هبدلة، وقيل اسموقيل اسمه ،ذلك
 .باحلاء املهملة والنون )٢(
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عطـار، واحلـسن بـن روى القراءة عنه أبان بن تغلب، وأبان بـن يزيـد ال :تالميذه
ومحاد بن سلمة، ومحـاد بـن زيـد، وسـليامن بـن مهـران  صالح، وحفص بن سليامن،

األعمش، وأبو بكر شعبة بن عياش، وشـيبان بـن معاويـة، والـضحاك بـن ميمـون، 
بـن ا من القرآن أبو عمـرو ًواملفضل بن صدقة، وروى عنه حروفاواملفضل بن حممد، 

ْ ال حيٌوخلق لزيات،العالء، واخلليل بن أمحد، ومحزة ا  .نْوَصُ
رجـل : سألت أيب عن عاصـم بـن هبدلـة، فقـال:   وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

 قراءة أهل املدينـة، فـإن مل تكـن : قال؟ فسألته أي القراءة أحب إليك،صالح خري ثقة
 . فقراءة عاصم
 . حمله الصدق، وحديثه خمرج يف الكتب الستة:  وقال أبو حاتم

  .  ال يبرصونوأبو حسنيكان األعمش وعاصم: بن عياشوقال أبو بكر 

 .اً فوقع وقعة شديدة، فام كهره، وال قال له شيئًوجاء رجل يقود عاصام
دخلت عىل عاصم وقد احترض فجعلت أسمعه يردد هذه :  وقال أبو بكر بن عياش

 فعلمـت أن ]٦٢:األنعـام[ ﴾ Q P O N M L ﴿ :اآلية حيققها حتى كأنـه يـصيل
 . بالكوفة) ه١٢٧(تويف سنة. من سجيتهالقراءة 

 .شاية بن عشعبحفص بن سليامن، و:  مهانيراوي لعاصمواختار ابن جماهد 
                                          

  .٩٤ ،٧١السبعة البن جماهد ص )١(
 ذهبيلـل الكبـار القـراء معرفـة ،٣٤٦ص ١ج البن اجلـزريالنهايـة غايـة ،٦٩ ص جماهـد البـن السبعة )٢(

 ٥ج ذهبيلــل اإلسـالم تـاريخ ،١٤٨ص ٣ج زركيللـل األعـالم ،٩ص ٣ج األعيـان وفيـات ،٨٨ص١ج
 .١٧٥ص ١ج العامد ابن الذهب شذرات ٢٥٦ ص ٥ج ذهبيلل النبالء أعالم سري ،١٨٩ص

  .١١٩ ص ١، النرش البن اجلزري ج ٦،التيسري أليب عمرو ص٩٤، ٧١السبعة البن جماهد ص  )٣(
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 ،البزاز الغارضي الكويف األسدي داود أيب بن عمر أبو املغرية بن سليامن بن حفص

.هبا اًأيض فأقرأ بمكة وجاور ،اهب فاقرأ بغداد ونزل ،اًدهر الناس أقرأ ،تسعني سنة ولد 

 .-زوجته ابن- ربيبه وكان ،عاصم  عن ًاوتلقين اًعرض القراءة أخذ:شيوخه

 الرواية :معني بن حييى وقال تالوة، الناس عن عاصم قراءة أخذ الذي وهو الداين قال 
 أبـو وقـال ،سـليامن بن حفص عمر أيب رواية عاصم قراءة عن رويت التي الصحيحة

 ثبت فثقة القراءة أما :الذهبي وقال ،عاصم بقراءة أعلمهم حفص كان :فاعيالر هاشم
 ابـن قال احلديث، جهة من فيه تكلم أنه إىل يشري ،احلديث يف حاله بخالف ،هلا ضابط
 عيـاش بن بكر أيب فوق احلفظ يف يعدونه األولون وكان اًمرار عاصم عىل قرأ :املنادى

 .عاصم عىل قرأ التي احلروف بضبط ويصفونه
قلت لعاصم، أبو بكر خيالفني، فقال أقرأتك بام أقرأين أبو عبد الرمحن : قال حفص 

السلمي عن عيل بن أيب طالب، وأقرأتـه بـام أقـرأين زر بـن حبـيش عـن عبـداهللا بـن 
 .مسعود

ن و وعـرشٍبني حفص وبني شعبة من اخللف يف احلـروف مخـسامئة: قال ابن جماهد
 . يف املشهور عنهاماًحرف

                                          
 .١٦طاهر بن غلبون صلالتذكرة يف القراءات  )١(
 .ًموضعا) ٦٣٦(بينهام يف اخللف:  قلت)٢(
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L K J I H ( يف إال قراءتـه من يشء يف اـًعاصم خيالف مل أنه حفص وذكر

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M(   
.بالفتح عاصم وقرأه بالضم قرأه ]٥٤: الروم[ 

 القاسـم بن محزةو ،املروذي حممد بن حسني اًوسامع اًعرض عنه القراءة روى :تالميذه
 الفـضل بن العباسو ،الدقاق عثامن أيب بن دمحو ،الزهراين داود بن سليامنو ،األحول
 بيـاض وخلـف، زرقـان الفـضل بن وحممد ،واقد بن حممد بن الرمحن عبدو ،الصفار
 شـعيب وأبـو ،التامر حممد بن وهبرية ،الصباح بن عبيد و ،الصباح بن وعمرو ،احلداد
 ،اجلعفـي عـيل بـن وحسني ،األنباري فراس بن شاهي بن حييى بن والفضل ،القواس
. وغريهمالفقيمي وسليامن ،األنطاكي جبري بن وأمحد 

.للهجرةومائة ثامنني سنة تويف :وفاته 

                                          
  .٦٨ كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد ص )١(
 .٢٨٧ص١ذهبي جل، معرفة القراء الكبار  ل٢٥٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)٢(
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 .هبرية بن حممد التامر أبو عمر األبرش البغدادي

 . عن حفص بن سليامن عن عاصماً أخذ القراءة عرض:شيوخه
بن الفضل اخلزاز واخلـرض بـن قرأ عليه حسنون بن اهليثم وأمحد بن عيل  :تالميذه 

 . إال أن حسنون أضبط أصحاب هبرية وأحذقهماً وسامعاًاهليثم الطويس عرض
قال ابن سوار ومل خيالف هبرية عمرو بن الصباح يعني من طريق حسنون إال يف 

 .مخسة أحرف
  وقد نظمتها يف بيت وهو ال ابن اجلزري ق

ــ ــاك حروف ــتًوه ــرية خالف ــن هب   ا ع

   وفـاحلق يـوم زينـةفيحسب قرن اكرس

 

ــسنون ــة ح ــباح رواي ــن ص ــرو ب   لعم

  

  انصب بنصب اسكن مع الفـتح للنـون

 

.للهجرة يف القرن الثالث تويف :وفاته 

                                          
 .٣٣٥ ص١ جاملستنري البن سوار، ٢٣٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(
  داينلـ لجـامع البيـان، ٤١٣ ص١ذهبي جلـ، معرفة القـراء الكبـار  ل٣٥٣ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)٢(

، املبسوط البـن مهـران ٤٧صقالنيس لل الكفاية الكربى، ٣٣٤ ص١ جاملستنري البن سوار، ٢٢٩ص١ج
 .١٦١، الكامل للهذيل ص ٢٧ص 
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 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  فقط حركات٤(التوسط   الشاطبية  طريقمن: املد املنفصل -١

 .الغاية فالتوسط كذلك كتاب من طريق هبرية نمو
 ، حركتني القرصالكامل والكفاية الكربىو املستنري  كتابفمنوأما بقية طرق هبرية 

 . التوسطفويقجامع البيان والسبعة   كتابمنو ، التوسطاملبسوط  كتابومن
 ). فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق  من :املد املتصل -٢

 .) حركات٦( الغاية فاإلشباع  كتاب منةطريق هبري ومن
كتاب من ، وحركات ٥ التوسطفويق   جامع البيان كتابمنف وأما بقية طرق هبرية

  .) حركات٦(شباع  اإلالكاملوالكفاية الكربى ووالسبعة  املستنري واملبسوط
  و راءأو التنوين الم أ ةوقع بعد النون الساكن ذاإ وذلك :ة  الغن -٣

 . الغاية طريق، ومثلها بال غنةً كامالاًدغامإ  تدغمالشاطبية طريقمن 
 .ة بغناً ناقصاًدغامتدغم إ  الكامل عن هبريةقي طرمنو

 .الغايةطريق ، ومثلها تكبريال عدم الشاطبية طريقمن  : التكبري-٤
  :ثالثة أوجه  الكامل عن هبريةقي طرمنو      

                                          
، ٩٩صقالنـيس لا يـة الكـربىالكفا، ٥٠٧ ص١ جاملستنري البـن سـوار، ٢٩٠ص ١ ج داينل ل جامع البيان)١(

، الكامـل ٩٧، الـسبعة البـن جماهـد ص ٥٠، الغاية البن مهـران ص ٦٢املبسوط البن مهران ص 
 .٤٢٢للهذيل ص 

 .٥٢وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان ص ، ٣٢٦ الكامل للهذيل ص )٢(
 .٥٢ الطيبة، انظر أحسن البيان ص وافق بعض الطرق برواية حفص من، ٤٧٦ الكامل للهذيل ص )٣(
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 .عدم التكبري وهو املقدم -أ
 . من آخر الضحى إىل آخر الناس.واخر سور اخلتمأل اخلاص  التكبري-ب
 .الناس  أولإىل الفاحتة  أولمن براءة عدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

  .]٣:ص[ ﴾ 5 6 ﴿ الوقف عىل مرسوم اخلط -٥
 .6 ويبدأ بـ  5بالوقف عىل التاء من  الشاطبية طريق  حفص منأقر
ورأيت يف كتاب اخلزاز عن :قال أبو طاهرومن كتاب اجلامع  طريق هبرية كذلك، منو

 .  والقف عىلهبرية عن حفص التاء متصلة باحلاء، فهذا يدل عىل أنه ي
َأعوذ باهللاِ (:رواية حفص من طريق هبريةاإلستعاذة بقرأت : قال ابن اجلزري :ملحوظة ُِ ُ َ 

ِالسميع العليم من الشيطان الرجيم َ ِِ َّ َِّ ِ ِْ ْ ََّ ِ ْ ُّرواه أمحد والرتمذي )ِ َ ُ َِ ِ ْ َِّ ُ َ ْ َ. 

                                          
 .٩ ص ٢ للداين ج البيان جامعانظر )١(
ريج ، : ، قال ابن أيب شيبة يف املصنف١٩٦ ص١النرش البن اجلزري ج )٢( ٍحدثنَا حفص ، عـن ابـن ج ْ ُـ ْ ٌ َ ََ ِ ِ َ َّْ َ

ُعن نافع ، عن ابن عمر ؛ كان يتعوذ يقول  ُ ُ ََ َّ َ َ ْ َْ ُ َ َ ََ ٍَ َ ِ ِ َأعوذ باهللاَِّ من : ِ ِ َ ُِ ُ وذ بـاهللاَِّ الـسميع َ ِالشيطان الرجيم ، أو أع َِّ َِّ ََّ ُ َِ ُـ َ َْ ِْ ِ
ِالعليم من الشيطان الرجيم ِِ َّ ِ َِ ْْ َ ََّ  . واسناده صحيح:إرواء الغليل  يف  األلباينالشيخ  قال .ِ
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 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
﴿ و ]٢٤٥ : البقرة[ ﴾﴿ :قرأ حفص -١ ﴾ ]٦٩:األعراف[. 

 .الكامليف السبعة و ومثلها ،اً واحداًالسني وجهب الشاطبية من طريق
 .الكفاية و املستنريمن امع واجلوالغاية واملبسوط   من بالصادأ تقرطريق هبرية منو
 ً وسـواء، بالتاء أم بالياء ابتدأً، سواءاً مضارعًذا كان فعال إ﴾﴿قرأ حفص  -٢

رس َكـِب طريق هبـرية منقرأه و ،السنيفتح بالشاطبية  من طريق ،اتصل به ضمري أم ال
  . حيثام وقع﴾﴿السني
﴿: صقرأ حف -٣   ﴾ ]١٧٦:األعراف[. 

 .دغاماإلب الشاطبية طريقمن 

 .اهلذيل يف الكامل باإلظهارابن مهران يف الغاية واملبسوط وقرأها  طريق هبريةومن 
                                          

الكفايـة ، ٦٠ ص٢ جاملستنري البـن سـوار، ٨٣ص٢ ج لداين لجامع البيانوافق رواية شعبة، انظر  )١(
، السبعة البن ٦٣الغاية البن مهران ص  ،٨١، املبسوط البن مهران ص ١٣٠ص قالنيسلا الكربى

 .١٧٦ ص٢، وانظر النرش البن اجلزري ج٥٠٦،  الكامل للهذيل ص ١٤٣جماهد ص 
الكفايـة ، ٦٨ ص٢ جاملستنري البن سـوار، ١٠٠ص٢ ج لداين لجامع البيانة نافع، انظر ء وافق قرا)٢(

، السبعة البن ٦٥الغاية البن مهران ص ، ٨٥البن مهران ص ، املبسوط ١٣٤صقالنيس لا الكربى
 .٥١١الكامل للهذيل ص ، ١٤٨جماهد ص 

جـامع ، و٥٤وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحـسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص  )٣(
، ١٧٦صقالنـيس لا الكفاية الكربى، ٤٦٥ ص١ جاملستنري البن سوار، ٤٢١ص١ ج لداين لالبيان
 .٤٧، الغاية البن مهران ص ٤٨ املبسوط البن مهران ص ،٣٤٥ للهذيل ص الكامل
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﴿: قرأ حفص -٤        ﴾ ]٤١:هود[.   

 .مادغاإلب الشاطبية طريقمن 

 .ظهارإلابومن طريق هبرية 

﴿: قرأ حفص -٥         ﴾ ]١١:يوسف[.  

 . وهـو املقـدم)رومالـ(االختالس و أ اممشإلادغام مع اإلوجهني ب الشاطبية  طريقمن
 .وافقه الداين يف اجلامع

 . باقي الطرق يف فقط اإلشاممطريق هبرية منو

﴿: قرأ حفص -٦     ﴾ ]١:لكهفا[ ،﴿      ﴾ ]٥٢:يس[، ﴿ ﴾ 
﴿، ]٢٧:القيامة[  ﴾] السكتب الشاطبية  طريقمن .]١٤:املطففني. 
وسـكت يف األول فقـط  ، الكامـلمـنربعة دراج يف املواضع األ طريق هبرية اإلومن  

بـن مهـران  الِنْيَْريِخـَسكت يف األالـو ِْنيَلـََّودراج يف األاإلو، الداين يف جـامع البيـان
                                          

املـستنري ، و٥٤وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص )١(
 املبـسوط ،٣٤٤، الكامل للهـذيل ص ١٩٢صقالنيس لا الكفاية الكربى ،٤٦٥ ص١ جالبن سوار

 .١٢ ص٢، النرش البن اجلزري ج٤٧، الغاية البن مهران ص ٤٩البن مهران ص 
الـسبعة و ،٥٤ أحسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص  وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر)٢(

 جـامع البيـان،  ١٤٤بسوط البـن مهـران ص امل ،٨٩الغاية البن مهران ص  ،٢٥٧البن جماهد ص 
 الكفايـة الكـربى، ٢١٣ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٥٧٥، الكامل للهذيل ص ٣٣٠ص٢ ج لداينل
 .١٩٦صقالنيس لا
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 ﴿والقالنيس وابن سوار ويالحظ اإلخفاء يف   ﴾ واإلدغـام يف ﴿ ﴾ ،
﴿  ﴾حال اإلدراج  . 

 ﴾   ﴿، ]١:مـريم [﴾ ﴿: )عـني(حرف الياء مـن   حفصمد -٧
  .جلامع، ووافقه الكامل واو التوسطأشباع  اإل: الشاطبية وجهان من.]٢ و١:الشورى[

لـه و  الغايـة واملبـسوط واملـستنري، طريـقمنالقرص له ف عن حفصطريق هبرية ومن
 . من الكفايةالتوسطالسبعة واإلشباع من 

  . ]٥:الشورى[و ]٩٠:مريم[  ﴾» ﴿  حفصأقر -٨
  . مفتوحة بعدها طاء مشددة مفتوحةتاءب الشاطبية من طريق

طاء  بدل التاء ونون ساكنةبجلامع والكامل والغاية وا  السبعةيفطريق هبرية  قرأها منو
﴿ ةروكسم ففهخم   ﴾. 
﴿  حفصأقر -٩ ﴾ ]٥٩:طه[. 

  .يماملضم بالشاطبية  من طريق
                                          

الغاية البن ، و٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص )١(
 ٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٥٧٥، الكامل للهذيل ص ٥٠املبسوط البن مهران ص  ،٤٨مهران ص 

 و ج ٣٩٨ص٢ ج لداين لجامع البيانين يف ،  وقال الدا٣١١صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٥٠٩ص
  . ، وقال الزهراين عنه يكمل الالم يريد تبيينهاال يدغم ﴾ ﴿ وقال هبرية يف كتابه: ٢٧٤ ص ٣

 .٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص )٢(
 ٣وج ، ٤٣٧ ص ٢اجلامع ج ،٣٠٣بن جماهد ص ، السبعة ال٩٩الغاية ص وافق رواية شعبة، انظر  )٣(

 .من اخلزاز٥٩٧الكامل ص ، ١٤٣ص 
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﴿ فتح امليمب هبرية قرأهاو ﴾. 
ــصأقــر -١٠ ــ  حف ﴿يف راء ال ﴾ ]ــشعراء ــشاطبية مــن]٦٣:ال ــ ال ــقالرت: نيوجهب  قي
 .اجلامعلداين يف ا هووافقخيم، فوالت

الـسبعة والكامـل الغايـة واملبـسوط و نقل ذلـك عنـه يفم يـفخالتب طريق هبريةومن 
 .واملستنري والكفاية

﴿:  حفصأقر -١١ ﴾ ]٣٦:النمل[ هاإلثبات جلميع طرقبًوصال. 
  .)حذفها وأ الياء ثباتإ(وجهني ب الشاطبية من :اًوقفوقرأها 

 . الغاية واملبسوط واملستنري والكفايةله من احلذفب طريق هبريةومن 
 .يف السبعة والكامل اإلثبات بو 

                                          
وجماهـد وأبـو حيـوة وابـن أيب عبلـة وقتـادة وافق قراءة احلسن البرصي واملطوعي عـن األعمـش  )١(

 ص ٥ انظـر معجـم القـراءات ج واجلحدري وعيسى والزعفراين والـسلمي وأبـو عمـرو يف روايـة
 الكفايـة الكـربى، ٢٩٠ ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٤٤٥ص٢ ج لـداين لجامع البيـان، و٤٤٦

 الكامـل للهـذيل ، ١٠٠الغاية البن مهران ص  ،١٧٨، املبسوط البن مهران ص ٢٢٥صقالنيس لا
 .القراء العرشةهبا عن  انفردو، ٣٠٧، ومل يذكرها ابن جماهد انظر السبعة البن جماهد ص ٥٩٨ص 

 .ًرأها اثنا عرش إماما فهي مشتهرة مستفيضةوقد ق: قال شيخنا حممد بن موسى آل نرص
 .٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص  )٢(
الـسبعة ، و٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص  )٣(

، الكامـل ٣٧ص٣ ج لـداين لنجـامع البيـا،  ٢٠٧املبسوط البن مهران ص  ،٣٤٧البن جماهد ص 
 .٢٤٩صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٣٤٨ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٤٣٩للهذيل ص 
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  ﴿: الـضاد يفقرأ حفـص  -١٢                

         ﴾ ]٥٤:ومالر[ضمالفتح وال(هن يوجب طريق الشاطبية من(.  
يف الضم له و  والكامل واملستنريوالسبعة  واملبسوط الغاية يفتحفالله  طريق هبرية منو

 .اجلامع والكفاية
﴿قرأ حفص  -١٣  ﴾ ]٣٣:األحزاب[. 

  .وافقه ابن جماهد يف السبعة ،قافالفتح بالشاطبية  من طريق
﴿ كرس القاف بطريق هبرية منو  ﴾ . 

﴿ قرأ حفص -١٤ ﴾ ]٨٤:ص[.  
 .وافقه ابن جماهد يف السبعة ،قافالضم بالشاطبية  من طريق

﴿ فتح القاف بطريق هبريةمن و ﴾ . 

                                          
الـسبعة ، و٥٦وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص  )١(

كامـل ، ال٢٧٨ص ٢ ج لداين لجامع البيان،  ٢١٥املبسوط البن مهران ص  ،٢٣١البن جماهد ص 
 .٢٥٥صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٣٦٤ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٥٦٠للهذيل ص 

الكفايـة ، ٣٧٥ ص٢ جاملستنري البن سـوار، ٧٤ص٣ ج لداين لجامع البيان، انظر محزةة ءوافق قرا )٢(
 الكامـل ،١١٢الغاية البن مهـران ص  ،٢٢٠، املبسوط البن مهران ص ٢٥٩صقالنيس لا الكربى

 .٣٦٩، السبعة البن جماهد ص ٦٢٠للهذيل ص 
، ٤٠٦  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ١١٥ص٣ ج لداين لجامع البيان، انظر الكسائية ءوافق قرا )٣(

، ١١٦الغاية البـن مهـران ص  ،٢٣٤، املبسوط البن مهران ص ٢٧١صقالنيس لا الكفاية الكربى
 .٣٩٢، السبعة البن جماهد ص ٦٢٩الكامل للهذيل ص 



 

 طريق هبرية ٢٣

﴿  حفصأقر -١٥     ﴾ ]٣٧:الطور[ . 
  .السني ووهو املقدم أالصاد  :نيوجهب  الشاطبيةمن طريق

 الـسبعة وجـامع البيـان واملـستنريووط الغايـة واملبـس  بالـصاد مـنطريق هبرية منو
  .الكفاية الكربى وبالسني يف ،والكامل

﴿  حفصأقر -١٦ ﴾ ]٤:اإلنسان[ هحذف األلف جلميع طرقبًوصال. 
   .حذفها وأ  وهو املقدملفألاإثبات  : الشاطبية جواز الوجهنيمن طريقفله ا ً وقفأماو

  واجلـامع والكامـلالسبعةالغاية واملبسوط و  من طريقفاإلثبات طريق هبرية منوأما 
 . من طريق الكفاية واملستنريواحلذف

﴿  حفصأقر -١٧   ﴾ ]إدغـام القـاف يف الكـاف ب الشاطبية من  ،]٢٠:املرسالت
 .ً كامالاًإدغام
 :وجهـاناملبـسوط و  الغاية من طريقبريةهلو .الشاطبيةًحفصا من طريق  ُ هبريةووافق
 .الكامل والناقصام االدغ

                                          
  لـداين لجـامع البيـان، و٥٣طرق برواية حفص من الطيبـة، انظـر أحـسن البيـان ص وافق بعض ال)١(

، املبـسوط ص ٢٩١صقالنـيس لا الكفاية الكربى ،٤٦٢ ص٢ جاملستنري البن سوار، ١٨٨ص٣ج
 .٥٠٧،  الكامل للهذيل ص ١٤٤، السبعة البن جماهد ص ١٢١الغاية البن مهران ص  ،٢٥٤

 ،٤٥٨السبعة البن جماهد ص ، و٥٦ ص ص، انظر أحسن البيانطرق الطيبة برواية حف وافق بعض )٢(
، ٢٥٨ص٣ ج لـداين لجـامع البيـان،  ٢٧٥املبسوط البن مهران ص  ،١٢٦الغاية البن مهران ص 

 .٣٠١صقالنيس لا الكفاية الكربى ،٥١١ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٦٥٤الكامل للهذيل ص 
الغاية البن مهـران ص ، و١٧٧ لتوفيق ضمرة ص صحبة من الطيبة، انظر أحسن شعبةوافق رواية  )٣(

 .٥٠املبسوط البن مهران ص  ،٤٧
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تذكر يف ُكلامت عن هبرية التامر ذكرت يف بعض الكتب ومل بعض القد ورد اخلالف يف 

 :الغاية وبقية الكتبكتاب عرفة الفرق بني  أذكرها هنا مل البن مهرانكتاب الغاية

 .حيثام وقعت و]٢:البقرة[ ﴾% & ﴿  حفصأقر -١
 .بالقرصالشاطبية طريق  من
 التي للتربئة) ال(لنفي يف لاملبالغة وقرأت بمد : قال يف النرش رية كذلك، طريق هب منو

 . كتاب الكفاية يف القراءات الست حلفص من طريق هبرية عنهنفقط م) ال ريب(يف 

  .]١٠٢:البقرة[ ﴾b ﴿  حفصأقر -٢
 .الفتحبالشاطبية  طريق من
والكامـل   الكـربى والكفايـةواجلـامع الـسبعة من كتـابو طريق هبرية كذلك، منو
⁄﴿ اإلمالةب  ﴾. 

  .]١٧٧:البقرة[ ﴾ " # ﴿  حفصأقر -٣
 .النصببالشاطبية  طريق من

                                          
محـزة مـن الطيبـة انظـر رفعـة ة ءوافق قرا، ٢٧٥ ص ١النرش البن اجلزري ج حركات انظر ٤ويمد  )١(

 .٣٠٩الدرجات يف قراءة محزة الزيات ص 
الكفايـة ، ٤٥٥ ص١ للداين ججامع البيان ،١٢٧السبعة البن جماهد ص  ، انظرالكسائية ءوافق قرا)٢(

 . ٣٣٢وانظر الكامل للهذيل ص ،١٢١ صقالنيس لا الكربى
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 وجهني النـصب والرفـعبـ الـسبعة واجلـامع ومـن كتـاب طريق هبرية كـذلك، من و
﴿ ﴾. 
  .]١٢٤:البقرة[ ﴾ª ﴿  حفصأقر -٤
 .بإسكان الياء الشاطبية طريق من
 .﴾﴿ ومن كتاب اجلامع بفتح الياء ة كذلك،طريق هبري منو
  .]٢٧١:البقرة[  ﴾5 ﴿  حفصأقر -٥
 .كرس العنيب الشاطبية طريق من
﴿ إسكان العنيب اجلامع والكامل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .حيث وقع و]١١:آل عمران[  ﴾3 ﴿  حفصأقر -٦
 .باهلمز الشاطبية طريق من
 . ﴾﴿ًومن كتاب اجلامع بإبدال اهلمزة ألفا  طريق هبرية كذلك، منو
  .]٨١:آل عمران[ ﴾q p ﴿  حفصأقر -٧
  . الالمفتحبالشاطبية  طريق من
﴿ كرس الالمب السبعة واجلامع والكامل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

                                          
 . ١٣٥، السبعة البن جماهد ص٧١ ص ٢جامع البيان للداين ج ، انظررواية شعبةوافق  )١(
 .١١٠ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٥١١كامل للهذيل ص ، ال٩٩ ص ٢اجلامع  ج ، انظررواية شعبة  يفاً واجهوافق )٣(
 .١١٥ ص ٢ اجلامع للداين ج انظررواية السويسوافق )٤(
، ١٣٩ ص ٢اجلـامع للـداين ج من طريـق اخلـزاز، ٥١٧الكامل للهذيل ص  ، انظرقراءة محزةوافق  )٥(

 .وذلك غري حمفوظ واملعروف برواية حفص فتح الالم: ، وقال١٦٤السبعة البن جماهد ص 
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  .]١٥٧:آل عمران[ ﴾Ý ﴿  حفصأقر -٨
 . امليمبضمبية  الشاططريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بكرس امليم طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

  .]٥٠:املائدة[  ﴾Ò ﴿  حفصأقر -٩
 .بالياء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بالتاء طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٧٦:األنعام[  ﴾@ A ﴿  حفصأقر -١٠
  .الفتحب الشاطبية طريق من
∫⁄ ﴿ اإلمالةب اجلامع والكامل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، نمو ﴾. ويميل

ًالراء ويفتح اهلمزة وصال إن جاء بعدها ساكن ويميلهام وقفا نحو  ً﴿ P O﴾. 
  .]١١٠:األنعام[ ﴾Û ﴿  حفصأقر -١١
 .بالنون الشاطبية طريق من
 .﴾¼ ﴿ ومن كتاب اجلامع بالياء طريق هبرية كذلك، منو

                                          
 .١٤٧ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظراية قالونرووافق )١(
 .١٨٤ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظرقراءة ابن عامروافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٣٣٤، الكامل للهذيل ص ٢٠٦ ص٢اجلامع للداين ج ، انظررواية شعبةوافق )٣(
رد ، ولكنه انفـ٥٢٤ ص٢ معجم القراءات ج  انظرالنخعي ويعقوب واألعمش ورويسقراءة وافق )٤(

 .٢١٩ ص ٢ اجلامع للداين ج،هبا عن القراء العرشة
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  .]١٤١:األنعام[  ﴾̈ ﴿  حفصأقر -١٢
 . احلاءفتحبالشاطبية  طريق من
﴿ كرس احلاءب اجلامع والكامل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]١٢٨:األعراف[ ﴾£ ﴿  حفصأقر -١٣
 .ختفيف الراءإسكان الواو وبالشاطبية  طريق من
تـشديد فـتح الـواو وبامل واجلامع  السبعة والكومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو

﴿ الراء  ﴾. 
  .]١٤٨:األعراف[ ﴾¢ ﴿  حفصأقر -١٤
  . احلاءضمبالشاطبية  طريق من
 .﴾﴿ كرس احلاءب السبعة واجلامع ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو
  .]١٨٦:األعراف[ ﴾ ¼ ﴿  حفصأقر -١٥
  .ضم الراءبالشاطبية  طريق من

                                          
 .من طريق اخلزاز٥٤٩، الكامل للهذيل ص ٢٢٩ ص ٢اجلامع للداين ج ، انظرقراءة محزةوافق )١(
ومل يروهـا عـن : ، وقـال٢٢٠ من طريق اخلزاز، السبعة البـن جماهـد ص  ٥٥٥الكامل للهذيل ص )٢(

 .التخفيفحفص غري هبرية، وهو غلط واملعروف عن حفص 
 وافـق قـراءة ، وقـد، فلـم ينفـرد هبـرية٢٥٢ ص٢وقد رواها عنه القواس كام يف جامع البيـان ج : قلت

 انفرد هبا عن قدو ،١٣٧ ص ٣، وهبا قرأ حييى وابن مسعود انظر معجم القراءات ج احلسن البرصي
 .القراء العرشة

 .٢٥٧ ص٢داين  جاجلامع لل ،٢٢٢السبعة البن جماهد ص  ، انظرقراءة محزةوافق )٣(



 

 طريق هبرية ٢٨

  والكفايـة الكـربى الـسبعة واجلـامع والكامـلومن كتـاب طريق هبرية كذلك، نمو
﴿ إسكان الراءب  ﴾. 

  .]٤٦:األنفال[ ﴾ ' ﴿  حفصأقر -١٦
 .بفتح الباء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بإسكان الباء طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٣٠:التوبة[ ﴾z ﴿  حفصأقر -١٧
  .اهلمزبالشاطبية  طريق من
 ضم اهلـاء وحـذف اهلمـزةبـ اجلـامع والكامـل ومن كتـاب طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 
﴿  حفصأقر -١٨  ﴾ ]و]٤:يوسف  [﴾ « ¼ ﴿ومثلها ]٣٦:التوبة ﴿ X W﴾ 

 .]٣٠:َّاملدثر[
  .فتح العنيبالشاطبية  طريق من
﴿بإسكان العني  هاأقررد اجلامع فوانف طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

                                          
الكفايـة الكـربى  ،٢٦٥ ص٢اجلامع للداين ج ،٢٢٥السبعة البن جماهد ص   ، انظرقراءة محزةوافق )١(

 . من اخلزاز٥٥٧الكامل للهذيل ص ، ١٧٧للقالنيس ص 
 .٢٧٤ ص ٢ اجلامع للداين ج انظررواية املطوعي عن األعمش ولكنه خالف القراء العرشة،وافق )٢(
 مـن طريـق ٥٦٢، الكامـل للهـذيل ص ٢٨٤ ص ٢جـامع البيـان للـداين ج ، انظرةقراءة محزوافق  )٣(

 .اخلزاز
 .٢١٣ ص ٢، النرش البن اجلزري ج٢٨٤ ص ٢ للداين ج البيانجامع ، انظرقراءة أيب جعفروافق  )٤(



 

 طريق هبرية ٢٩

  .حيث وقعت ﴾! ﴿  حفصأقر -١٩
 .الفتحبالشاطبية  طريق من
≥﴿ اإلمالةب والكامل  واجلامع السبعةومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
﴿  حفصأقر -٢٠ ≤ ﴾ ]٤١:هود[.  
  .اإلمالةبالشاطبية  طريق من
﴿ الفتحب فقرأها كامل يف الانفردو كذلك،طريق هبرية  منو  ﴾. 
  .]٥٧:هود[ ﴾ Z ﴿  حفصأقر -٢١
 .بضم الفاء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بإسكان الفاء طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 
  .]١١١:هود[ ﴾ O N M ﴿  حفصأقر -٢٢
 .بتشديد النون الشاطبية طريق من
﴿ومن كتاب اجلامع بتخفيف النون  هبرية كذلك،طريق  منو  ﴾. 

                                          
 .٢٩٦ ص ٢اجلامع للداين ج ،٢٤١السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق  )١(
 .من طريق اخلزاز ٣٣٢الكامل للهذيل ص  )٢(

﴿رواية شعبة وافق ويضم امليم في :قلت   ﴾. 
 القراء العرشة، اجلامع انفرد هبا عنولكنه  ٧٩ ص ٤قراءة ابن مسعود انظر معجم القراءات ج وافق )٣(

 .٣١٩ ص ٢للداين ج
 .٣٢٤ ص ٢ انظر اجلامع للداين ج،رواية شعبةوافق )٤(



 

 طريق هبرية ٣٠

  .]١١١:هود[ ﴾ O N M ﴿  حفصأقر -٢٣
 .بتشديد النون الشاطبية طريق من
﴿ومن كتاب اجلامع بتخفيف النون  طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٢٥ و٧: واألنبياء٤٣: والنحل١٠٩:يوسف[  ﴾j ﴿  حفصأقر -٢٤
  . وكرس احلاء بعدها ياءلنونابالشاطبية  طريق من
 ثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياءبالكامل و  اجلامعومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ ألف
  .]١١٠:يوسف[ ﴾± ﴿  حفصأقر -٢٥
 . وجيم مشددة ثم ياء مفتوحةنون واحدةبالشاطبية  طريق من
نونني األوىل مضمومة بل  والكام واجلامعالسبعةومن كتاب  طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ وإسكان الياءوختفيف اجليم والثانية ساكنة خمفاة 
  .]٤:الرعد[  ﴾{ ﴿  حفصأقر -٢٦
 .النونبالشاطبية  طريق من
﴿ الياءب الكامل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

                                          
 .٣٢٤ ص ٢ للداين ج انظر اجلامع،رواية شعبةوافق )١(
 .من طريق اخلزاز٥٧٧الكامل للهذيل ص  و٣٤٢ ص ٢اجلامع للداين ج ، انظررواية شعبةوافق  )٢(
، ٣٤٤ ص ٢اجلامع للداين ج ،وهذا غلط: وقال٢٦٢السبعة البن جماهد ص  ة نافع، انظرءوافق قرا)٣(

 .من طريق اخلزاز ٥٤٢الكامل للهذيل ص
 .من طريق اخلزاز٥٧٧ل للهذيل ص الكام ، انظرقراءة محزةوافق )٤(



 

 طريق هبرية ٣١

  .]٢٢:إبراهيم[ ﴾ ¥ ﴿  حفصأقر -٢٧
 . ياءدونبالشاطبية  طريق من
  ًإثبات الياء وصالبكفاية الكربى الومن كتاب  طريق هبرية كذلك، منو
﴿    ﴾. 
  .]٤٠:إبراهيم[ ﴾½ ﴿  حفصأقر -٢٨
 .دون ياءب الشاطبية طريق من
  ًإثبات الياء وصالبواجلامع والكامل  ومن كتاب السبعة طريق هبرية كذلك، منو
﴿   ﴾. 
  .]١٩:النحل[ ﴾M L K  ﴿  حفصأقر -٢٩
 .فيهام التاءبالشاطبية  طريق من
 الياءب  والكفاية الكربىواجلامع والكامل  السبعةومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو
﴿     ﴾. 

                                          
 .٢٠٤ الكفاية الكربى ص ، انظرعمرو البرصيأيب قراءة وافق )١(
، الكامـل للهـذيل ٣٦٢ ص ٢اجلامع للداين ج ،٢٦٧ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )٢(

 .من طريق اخلزاز٤٣٧ص 
 ،٣٧٢ ص ٢اجلـامع للـداين ج ،انفرد هبرية عن حفـص باليـاء:  وقال٢٧٤ السبعة البن جماهد ص )٣(

 .من طريق اخلزاز٥٨٣ الكامل للهذيل ص ،٢٠٦الكفاية ص
م والقـايض عـن يفقد قرأها املفضل وأبو بكر عن عاصم وعبد الوارث عن أيب عمرو ونعمل ينفرد : قلت

 واجلـامع والكامـل٢٤٤ص٢املـستنري ج انظر وغريهممحزة والوليد بن مسلم عن ابن عامر الشامي 
 . القراء العرشةانفرد هبا عنولكنه  ،٦٠٨ ص ٤راءات جومعجم الق



 

 طريق هبرية ٣٢

  .]٧٤و٦٢: والقصص٥٢: والكهف٢٧:النحل[  ﴾' ﴿  حفصأقر -٣٠
  .اهلمز وفتح الياءبالشاطبية  طريق من
﴿ اجلامع بإسكان الياءومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 

﴿ حذف اهلمزةب الكامل ومن كتاب  ﴾. 
  .]١٨٧:الشعراء[و] ٩٢:اإلرساء[ ﴾9  ﴿  حفصأقر -٣١
 .بفتح السني الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بإسكان السني طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]٣٨:الكهف[ ﴾  L﴿ حفص أقر -٣٢
ًحذف األلف وصال وإثباهتا وقفاب الشاطبية طريق من ً.  
ًإثبات األلف وصال ووقفابومن كتاب اجلامع  طريق هبرية كذلك، منو ً. 
  .]٩٨:الكهف[ ﴾ , ﴿  حفصأقر -٣٣
 .اهلمز دون تنوينبالشاطبية  طريق من

                                          
،  مـن طريـق اخلـزاز٤٤٣، الكامل للهذيل ص٣٧٣ ص٢اجلامع للداين ج  السبعة البن جماهد ص،)١(

وافق اجلامع قراءة ابن حميصن بخلف عنه ، وقرأها اخلزاز عن محزة، ووافق الكامل البـزي عـن ابـن 
وقـد ، ٦١٥ ص ٤يصن من طريق انظر معجـم القـراءات ج كثري يف رواية وزمعة واخلزاعي وابن حم

 . العرشة عن القراء هباانفرد
 .١٩ ص ٣ و ج٣٩٥ ص ٢ اجلامع للداين ج ، انظرالكسائية ءراقوافق )٢(
 .٤٠٤ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظرقراءة ابن عامروافق )٣(



 

 طريق هبرية ٣٣

 التنوين دون مهـزبـامـل واجلـامع والك الـسبعةومن كتاب  طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 
  .]٢٥:مريم[  ﴾Ò ﴿  حفصأقر -٣٤
 .ضم التاء وكرس القافبالشاطبية  طريق من
﴿ فتح التاء والقافاجلامع والكامل بومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]٤٤:املؤمنون[ ﴾ , ﴿ أ حفص قر-٣٥
  .الفتحبالشاطبية  طريق من
⁄﴿ ًاإلمالة وقفابواجلامع والكامل   السبعةومن كتاب  كذلك،طريق هبرية منو  ﴾ 
  .]٩٢:املؤمنون[ ﴾ B ﴿  حفصأقر -٣٦
 .بالكرس الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بالضم طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]١١٠:املؤمنون[ ﴾ Q ﴿  حفصأقر -٣٧
 . السنيكرسبالشاطبية  طريق من

                                          
، الكامـل للهـذيل ٢٥٦ ص ٢اجلامع للـداين ج ،٢٩٦السبعة البن جماهد ص  ة نافع، انظرءوافق قرا)١(

 .من اخلزاز٢٩٦ص 
 .من طريق اخلزاز٥٩٦، الكامل للهذيل ص ٤٣٢ ص ٢اجلامع للداين ج ، انظرقراءة محزةوافق  )٢(
، الكامـل للهـذيل ٤٧٧ ص ٢اجلامع للداين ج ،٣٢٥السبعة البن جماهد ص  ، انظرقراءة محزةوافق )٣(

 . اخلزاز طريقمن٣٣٠ص 
 .٤٨٠ ص ٢ اجلامع للداين جر، انظرواية شعبةوافق )٤(



 

 طريق هبرية ٣٤

 ضم الــسنيبــواجلــامع والكامــل   الــسبعةومــن كتــاب بــرية كــذلك،طريــق ه مــنو
﴿   ﴾. 
  .]٣٥:النور[ ﴾ ¬ ﴿  حفصأقر -٣٨
 .بياء مشددة الشاطبية طريق من
  مهزة يف آخره مع املد املتصلثم  مديهياءومن كتاب اجلامع ب طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 
  .]٣٥:النور[ ﴾® ﴿  حفصأقر -٣٩
 . مضمومة وختفيف القاف وضم الدالياءبالشاطبية  طريق من
التـاء وفتحهـا وفـتح الـواو ب اجلـامع والكامـل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ وتشديد القاف وفتح الدال
  .]٥٢:النور[  ﴾Ñ ﴿  حفصأقر -٤٠
 .إسكان القاف وكرس اهلاءبالشاطبية  طريق من
 كـرس القـاف وإسـكان اهلـاءب اجلامع والكامـل  كتابومن طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 

                                          
، الـسبعة مـن اخلـزاز٦٠٧، الكامل للهـذيل ص ٤٨١ ص ٢اجلامع للداين ج ، انظرقراءة محزةوافق )١(

 .وهو غلط واملعروف عن عاصم كرس السني:  وقال ابن جماهد٣٢٧البن جماهد ص 
 .٤٨٨ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٦٠٨، الكامل للهذيل ص ٤٨٩ ص٢اجلامع للداين ج ظر، انقراءة ابن كثريوافق )٣(
 .من طريق اخلزاز٤٦٥، الكامل للهذيل ص ٤٩١ ص ٢اجلامع للداين ج ، انظررواية شعبةوافق  )٤(



 

 طريق هبرية ٣٥

  .]١٩:الفرقان[  ﴾Z ﴿  حفصأقر -٤١
 .بالياء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بالنون طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 
  .]١٩:الفرقان[  ﴾¦ ﴿  حفصأقر -٤٢
 .التاءبالشاطبية  طريق من
﴿ الياءب اجلامع والكامل ومن كتاب كذلك،طريق هبرية  منو  ﴾. 
  .]٣٦:الشعراء[ ﴾Ç ﴿  حفصأقر -٤٣
 .إسكان اهلاءبالشاطبية  طريق من
  مـع الـصلة اهلاءكرسبالسبعة واجلامع والكامل ومن كتاب  طريق هبرية كذلك، منو
﴿   ﴾. 
  .]٣٧:الشعراء[  ﴾Ð ﴿  حفصأقر -٤٤
 .الفتحب  الشاطبيةطريق من
﴿ومن كتاب الكفاية الكربى باإلمالة  طريق هبرية كذلك، منو ™﴾. 

                                          
 .٥ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )١(
 .من طريق اخلزاز٦١٠، الكامل للهذيل ص ٧ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
الكامـل  ، ٢٤٨ ص ٢، اجلـامع للـداين ج٢١٨ السبعة البـن جماهـد ص ، انظرقراءة الكسائيوافق )٣(

 .من اخلزاز ٣٨٣للهذيل ص 
 .٢٤٣الكفاية الكربى ص ، رواية دوري الكسائيوافق )٤(



 

 طريق هبرية ٣٦

  .]٤٩:الشعراء[ ﴾f ﴿  حفصأقر -٤٥
  .اإلخباربالشاطبية  طريق من
ــرية كــذلك، مــنو ــق هب  االســتفهامب الــسبعة واجلــامع والكامــل ومــن كتــاب طري
﴿﴾. 
  .]٦١:الشعراء[ ﴾" ﴿  حفصأقر -٤٦
 .الفتحبالشاطبية  يقطر من
≥∫﴿اإلمالة بواجلامع  السبعةومن كتاب  طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]٢:النمل[  ﴾ *﴿  حفصأقر -٤٧
 .الفتحبالشاطبية  طريق من
⁄﴿ اإلمالةب  واجلامع السبعةومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]٨٧:النمل[  ﴾Ï ﴿  حفصأقر -٤٨
 . وفتح التاءمزة واحدةهببية الشاط طريق من
مزة وبعدها ألف  وضم التـاء ثـم واو هبالكامل ومن كتاب  طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ مدية
                                          

مل للهـذيل ، الكا٢٥٣ ص ٢اجلامع للداين ج ،٢١٩السبعة البن جماهد ص  ، انظررواية شعبةوافق )١(
﴿ الـداين يف اجلـامع واهلـذيل يف الكامـل يف سـورة األعـراف باملـدوقال . من اخلزاز ٤١١ص    ﴾ 

 .]١٢٣:عرافاأل[
 .١٦ ص ٣اجلامع للداين ج ،٣٤١السبعة البن جماهد ص  ، انظرقراءة محزةوافق )٢(
 .٤٥٥ ص١ ججامع البيان للداين ٣٤٤السبعة البن جماهد ص  ،قراءة الكسائيوافق )٣(
 .من طريق اخلزاز٣٩٧الكامل للهذيل ص  ، انظررواية شعبةوافق )٤(



 

 طريق هبرية ٣٧

  .]٣٢:القصص[ ﴾v ﴿  حفصأقر -٤٩
 .إسكان اهلاءبالشاطبية  طريق من
  ﴿ فتح اهلاءبواجلامع والكامل   السبعةومن طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

  .]٦٦:العنكبوت[  ﴾G ﴿  حفصأقر -٥٠
 .كرس الالمبالشاطبية  طريق من
﴿ إسكان الالمب اجلامع والكامل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو      ﴾. 

﴿  حفصأقر -٥١  ﴾ ]٢٥:الروم[.  
  .راءالفتح التاء وضم بالشاطبية  طريق من
﴿ راءفتح الضم التاء و بهاأقركامل فوانفرد ال طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

  .]٦٧و٦٦ و١٠:األحزاب[ ﴾d ،O،  X ﴿  حفصأقر -٥٢
ًحذف األلف وصال وإثباهتا وقفابالشاطبية  طريق من ً.  
ً وصال ووقفااهتإثبابواجلامع والكامل  السبعةومن كتاب  طريق هبرية كذلك، منو ً. 

                                          
 من طريق اخلزاز، الـسبعة ٦١٤، الكامل للهذيل ص٤١ ص٣اجلامع للداين ج ة نافع، انظرءوافق قرا)١(

 .٢٥٤البن جماهد ص 
 .اخلزازمن طريق ٦١٦، الكامل للهذيل ص ٥٥ ص ٣اجلامع للداين ج  انظر،قراءة الكسائيوافق )٢(
 وهبا قرأ الوليد بـن حـسان عـن ابـن ،٢٠٥ ص ٢، النرش البن اجلزري ج٥٥١ الكامل للهذيل ص )٣(

عامر وإبان بن تغلب عن عاصم واجلعفي عن أيب بكر عن طريق ابن مالعب وهي قراءة ابن السامل 
 . العرشة القراءعن  وقد انفرد هبا،١٤٥ ص ٧انظر معجم القراءات ج 

، الكامـل للهـذيل ٧٠ ص ٣اجلامع للـداين ج ،٣٦٨السبعة البن جماهد ص  ، انظرةرواية شعبوافق )٤(
 .من اخلزاز٦١٩ص 



 

 طريق هبرية ٣٨

  .]٤٠:اإلحزاب[  ﴾Ã ﴿  حفصأقر -٥٣
 .فتح التاءب الشاطبية طريق من
 بكـرس التـاء  قـرأ الطـويس عـن هبـريةومن كتاب املـستنري طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 

  .]٥٣:اإلحزاب[  ﴾t ﴿  حفصأقر -٥٤
 .بالفتح الشاطبية طريق من
⇓﴿ ومن كتاب اجلامع باإلمالة طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

  .  ]١:ن[  ﴾Z Y ] ﴿ و]١:يس[  ﴾<= > ﴿  حفصأقر -٥٥
 .ظهارباإل ً وصال الشاطبيةطريق من
 .مادغومن كتاب اجلامع باإل طريق هبرية كذلك، منو

  .]٣٥:يس[  ﴾s ﴿  حفصأقر -٥٦
 .اهلاء بآخرهب الشاطبية طريق من
ومن كتاب املستنري قـرأ الطـويس عـن هبـرية بحـذف اهلـاء  طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 

                                          
 .٣٧٥ ص ٢رواية قالون، انظر املستنري البن سوار ج وافق )١(
 .٧٦ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظرقراءة الكسائيوافق )٢(
ة يبـني وال يمـد وقـرأت مـن قـال هبـري: ٩٣ ص ٣ جامع للداين جقال الداين يف، رواية شعبةوافق )٣(

 .طريقي اخلزاز وحسنون باإلدغام يف السورتني
 .٣٧٥ ص ٢رواية شعبة، انظر املستنري البن سوار ج وافق )٤(



 

 طريق هبرية ٣٩

  .]٦٨:يس[  ﴾µ ﴿  حفصأقر -٥٧
 . مشددة الكافضم النون األوىل وفتح الثانية وكرسبالشاطبية  طريق من
فتح النون األوىل بواجلامع والكامل   السبعةومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ وضم الكاف خمففة وإسكان النون الثانية
  .]١٠٢:الصافات[  ﴾Ù ﴿  حفصأقر -٥٨
 .بالفتح الشاطبية يقطر من
≥﴿ ومن كتاب اجلامع باإلمالة طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

  .]٢٣:ص[  ﴾n ﴿  حفصأقر -٥٩
 . الياءبفتح الشاطبية طريق من
﴿ سكان الياءومن كتاب اجلامع بإ طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
 .]٤١:ص[ ﴾﴿  حفصأقر -٦٠
 .نونالضم بالشاطبية  طريق من

  الكربى الكفايةو السبعة وجامع البيان واملستنري كذلك، ومن كتاب طريق هبريةويف 
                                          

 للهذيل ، الكامل٩٩ ص ٣  ج للدايناجلامع ،٣٨٢ص البن جماهد السبعة  انظر ،قراءة الكسائيوافق )١(
 .من اخلزاز٦٢٦ص 

: ٤٥٤ ص ١، قال الداين يف جامع البيـان ج ١٠٦ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظر عمرويبأقراءة وافق )٢(
 ﴾ ] ﴿  باإلمالة إذا كان أوهلا ياء أو نـون أو مهـزة نحـو روى هبرية عن حفص من قراءيت عىل أيب الفتح

ــــنجم[ ــــشورى[ ﴾ ! ﴿ ،]١٢:ال ــــة[ ﴾ n ﴿ ،]٤٥:ال ــــك[ ﴾ I ﴿ ،]١٢٧:التوب  ﴾ S ﴿ ،]٣:املل
 .وما أشبهه، وباإلمالة آخذ له يف الباب كله ،]٤٣:يوسف[ ﴾ « ﴿ ،]٢٠:ملالن[ ﴾ ³ ² ﴿ ،]٢٣:األحقاف[
 .١١٥ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٣(



 

 طريق هبرية ٤٠

 .﴾ ﴿ فتح النونب الكاملو
  .]٧:الزمر[ ﴾X ﴿  حفصأقر -٦١
 .ضم اهلاءبالشاطبية  طريق من
 ﴿ إسكان اهلاءب والكامل  واجلامعالسبعة ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾ 
  .]٢٦:غافر[  ﴾3    ﴿  و﴾0 ﴿  حفصأقر -٦٢
 .بضم الياء وكرس اهلاء ونصب الفساد الشاطبية طريق من
 ﴿ومن كتاب اجلامع بفتح اليـاء واهلـاء ورفـع الفـساد طريق هبرية كذلك، منو  
و  ﴾. 
  .]٦٧:غافر[ ﴾4 ﴿  حفصأقر -٦٣
 . الشنيضمبالشاطبية  طريق من
 كـرس الـشنيبالـسبعة واجلـامع والكامـل  ومـن كتـاب طريـق هبـرية كـذلك، منو
﴿ ﴾. 

                                          
، ٢٧٠صقالنـيس لا الكفايـة الكـربى، ٤٠٤ ص٢ جاملستنري البن سـوار، ١١٢ص٣ ج داينل لجامع البيان )١(

 ،٢٣٣ر املبـسوط البـن مهـران ص، وانظـ٦٢٨، الكامل للهـذيل ص ٣٨٩السبعة البن جماهد ص 
وقرأ هبا أبو حيوة ويعقوب يف روايـة ، ١٠٥ ص ٨معجم القراءات ج ، ١١٦الغاية البن مهران ص 

 . العرشة القراءانفرد هبا عنقد ووأبو جعفر وأبو اجلوزاء وأبو عبد الرمحن السلمي، 
الكامـل للهـذيل  ،١١٨ ص ٣ واجلـامع ج ،١٦٢السبعة البن جماهد ص  ، انظررواية السويسوافق )٢(

 .من طريق اخلزاز ٤٦٥ص 
 .١٣٠ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٣(
  ١٣٤ ص ٣ وج،٧٥ ص ٢اجلـامع للـداين ج ،١٣٨السبعة البن جماهد ص  ، انظررواية شعبةوافق )٤(

 . من اخلزاز٥٠١الكامل للهذيل ص 



 

 طريق هبرية ٤١

  .]٤٤:فصلت[  ﴾° ﴿  حفصأقر -٦٤
 .اهلمزة الثانية بالتسهيل الشاطبية طريق من
﴿ومن كتاب اجلامع بالتحقيق  طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 
  .]٢٨:الشورى[  ﴾¯ ﴿  حفصأقر -٦٦
 .وتشديد الزاي بفتح النون  الشاطبيةطريق من
﴿ومن كتاب اجلامع بإسكان النون وختفيف الزاي  طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]١٩:الزخرف[  ﴾» ¬ ﴿  حفصأقر -٦٧
 . بالتاء وضمها وفتح الثانية، وضم تاء شهادهتم الشاطبيةطريق من
تاء  تحومن كتاب اجلامع بنون وفتحها وضم التاء الثانية، وف طريق هبرية كذلك، منو

﴿شهادهتم    ﴾. 
  .]٥ و ٤ :اجلاثية[ ﴾7 ﴿  حفصأقر -٦٨
 . بتنوين ضم الشاطبيةطريق من
 ﴿ نصب التاء بكرس التنوينومن كتاب اجلامع  طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

                                          
 .١٤٠ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )١(
 .١٤٤ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظرالكسائية ءراقوافق )٢(
 وافق قراءة ابن عباس وزيد بن عيل وأبو جعفر وابن ايب عبلة واجلحدري والسلمي وغـريهم انظـر )٣(

 .١٥٠ ص ٣ اجلامع للداين ج ، انظر، وانفرد هبا عن القراء العرشة٣٦١ ص ٨معجم القراءات ج 
 .١٦١ ص ٣للداين ج اجلامع ، انظر وافق قراءة محزة)٤(



 

 طريق هبرية ٤٢

  .]٢٦:القمر[  ﴾× ﴿  حفصأقر -٦٩
 .الياءبالشاطبية  طريق من
﴿ التاءبواجلامع والكامل  السبعة ومن كتاب  كذلك،طريق هبرية منو  ﴾. 
  .]١٩ لغاية ٣من آية :اجلن[  ﴾: ﴿  حفصأقر -٧٠
 .فتح اهلمزة ب الشاطبيةطريق من
﴿ مزةبكرس اهلومن كتاب اجلامع  طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 

  .]٢٧:املدثر[  ﴾J ﴿  حفصأقر -٧١
 .الفتحبالشاطبية  طريق من
⁄﴿ اإلمالةبوالكامل   السبعةومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٢١:اإلنسان[ ﴾ ¿ ﴿  حفصأقر -٧٢
 . الياء وضم اهلاءفتحب الشاطبية طريق من
﴿ إسكان الياء وكرس اهلاءامع بومن كتاب اجل طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
 

                                          
 الكامل للهذيل ص ،١٩٧ ص٣اجلامع للداين ج ،٤٣١السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )١(

 .من اخلزاز٦٤٢
 .٢٤٥ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبة وافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٣٣٢الكامل للهذيل ص  ،٤٥٥السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق )٣(
 .٢٦١ ص ٣امع للداين ج اجل، انظرقالونرواية وافق )٤(



 

 
 

 شعبة بن عياش  بن سليامنحفص

 العليمي حييى  حييى بن آدم 
 

َّعبيد بن الصباح هبرية التمـار َّعمرو بن الصباح َّ َّ 

 

 سن بن اهليثماحل أمحد بن عيل اخلزاز اخلرض  الطويس
 )حسنون(

 السبعة املستنري
 الكامل

 الكفاية الكربى
 جامع البيان

  الغاية
 املبسوط
 املستنري
 الكامل
 ية الكربىالكفا

 جامع البيان
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، حتقيق عبد الرحيم الطرهوين – أليب عمرو الداين -يف القراءات السبع  امع البيان ج.١

 . الطبعة األوىلدار احلديث القاهرة
، حتقيـق مجـال أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي – كتاب السبعة.٢

 . م٢٠٠٧رشف دار الصحابة بطنطا الطبعة األوىل سنة 
 حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت -  قات القراء غاية النهاية يف طب.٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال
 أليب بكر أمحد بـن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم -الغاية يف القراءات العرش.٤

 . م٢٠٠٣حتقيق مجال رشف دار الصحابة بطنطا الطبعة األوىل سنة  –النيسابوري 
 أليب القاسم يوسف بـن عـيل -بعني الزائدة عليهاالكامل يف القراءات العرش واألر.٥

 حتقيق مجال الشايب، مؤسسة سام للنـرش الطبعـة األوىل سـنة ،ابن جبارة اهلذيل املغريب
 .م مرص٢٠٠٧

َ أليب العز حممد بن احلسني بن بندار القالنـيس - العرشالقراءات  يف الكفاية الكربى.٦ ْ ُ
 . الطبعة األوىل دار الصحابة مرص مراجعة مجال رشف ،الواسطي

 أليب بكر أمحد بن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم املبسوط يف القراءات العرش.٧
 . م٢٠٠٦حتقيق مجال رشف دار الصحابة بطنطا الطبعة األوىل سنة  –النيسابوري 

ملعروف بسبط اخلياط اهللا ابن عيل بن أمحد بن عبد   أليب حممد عبد اهللا–كتاب املبهج .٨
 . ه٥٤١ ت –البغدادي 

.  حتقيـق د، أليب طاهر أمحد بن عيل بن سوار البغدادي-املستنري يف القراءات العرش.٩
 .م٢٠٠٥الطبعة األوىل سنة دار البحوث العلمية، ديب عامر أمني 



 

 طريق هبرية ٤٥

 الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنرش –معجم القراءات . ١٠
 . م٢٠٠٢دمشق الطبعة األوىل 

طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي-رفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارمع.١١
 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 

 دار الكتـب – حممد بن حممد بن حممـد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ١٢
 .١٩٩٨ الطبعة األوىل سنة –العلمية بريوت 
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